
Lidt om distriktsudvalget 2019 

Distriktsudvalget er et kommunalt ini2a2v og består af tre poli2ske repræsentanter og én lokal 
borgervalgt repræsentant for hver af kommunens landdistrikter. Der er 26 landsbyer repræsenteret 
og jeg er så repræsentanten for Skærum og Trøderup.  

Man sidder i en valgperiode på 4 år. Den nuværende valgperiode varer fra 2018 2l 2021.  

Der bliver holdt møde 6 gange om året hvor man kan vælge at byde ind ved det sidste møde i 
december som værtsby 2l et af møderne i det nye år. Skærum skal være vært ved et møde d. 22 
april.  

Distriktsudvalget var dem der startede Landsbyløbet, som er blevet et stort 2lløbsstykke, og som 
senere er blevet 2l en forening som støJes af distriktsudvalget. Hvis man ønsker at blive en del af 
den forening kan man kontakte mig.  

I distriktsudvalget er der en pulje man kan søge penge fra ved hvert møde -med forudgående 
ansøgning- og ved aNoldelse af næste møde tager man så i samarbejde med kommunen 
beslutning om man ønsker at støJe projektet og i hvilket omfang.  

Distriktsudvalget besluJede i August 2018 at støJe vores by med 133.750 kr. som blev brugt 2l 
ansæJelse af kommunika2ons og udviklingskonsulent Casper Sørensen fra Casper&co og 
arkitekten Jørgen ToV 2l udformning af prospektet som vi skulle bruge 2l ansøgning om støJe 2l 
vores nye hus og projekt Frem2dens Skærum.  

Der blev også i August 2019 støJet med 18.500 kr. 2l infotavle og stolper med retningspile 2l vores 
kommende projekt Skærum Naturs2. Infotavlen skal stå her ved huset og derudfra skal der 
markeres en henholdsvis 3 og 5 km rute. (Lone er repræsentant for s2gruppen)  

Ved sidste møde i december blev det besluJet at tage penge ud af ansøgningspuljen og give hver 
landsby 10.000 kr. om året 2l egen distribu2on. DeJe blev besluJet for bl.a. at undgå alle de små 
ansøgninger 2l landdistriktspuljen.  

Er der nogen der vil læse mere om distriktsudvalget er alle referater inde på Frederikshavns 
kommunes hjemmeside og man kan følge de forskellige projekter rundt omkring i landsbyerne 
inde på facebooksiden der hedder "distriktsdrømme".  

Nogen spørgsmål? 
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